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Planvorming aanleg rotonde Oersebaan-Strijpsebaan-Pa rk Forum West

Meiveld
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5501 KA Veldhoven

Beste gebruiker(s),

postbus 10101
5500 CA Veldhoven

De gemeente Eindhoven wil de bereikbaarheid van Park Forum West verbeteren. Eén E gemeente@veldhoven.nr
van de maatregelen is een nieuwe ontsluiting via de Oersebaan, waarvoor een rotonder14040

wordt aangelegd. De huidige ingang aan de Oersebaan, komende vanaf Flight
Forum/Parklane, wordt dan afgesloten. Deze maatregelen zijn ook gunstig voor de
verkeerscirculatie en verkeersveiligheid. De gemeente Eindhoven werkt bij de
voorbereiding en aanleg nauw samen met de gemeente Veldhoven. Met deze brief en
tijdens een inloopbijeenkomst willen we u informeren over de voorgenomen
maatregelen.

Waarom de aanleg van een rotonde?
Om de bereikbaarheid van Park Forum West te verbeteren, wordt in plaats van het
huidige kruispunt Oersebaan-Strijpsebaan een rotonde aangelegd. Deze rotonde sluit
aan op Park Forum West. Park Forum West is een Eindhovens bedrijventerrein dat de
komende jaren verder wordt ontwikkeld. De gemeente Eindhoven heeft verzocht om
een nieuwe ontsluiting (in- en uitgang) voor een betere en veiligere
verkeersafwikkeling. Ook past de gemeente Eindhoven de infrastructuur op Park
Forum West zelf aan,
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Ontwerp en procedure
Een rotonde is de meest verkeersveilige oplossing, Deze rotonde wordt momenteel
nog verder uitgewerkt. Op het grondgebied van Eindhoven is voor de aanleg van de
rotonde een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze ligt vanaf medio mei 2019 zes
weken ter inzage en is in die periode via www.ruimtelijkeplannen.nl op te vragen.
Verwachte uitvoering van de rotonde is 2O2O of 202I.

Inloopbijeenkomst
U kunt op dinsdag 7 mei a.s. tussen 16 en 18.30 uur binnenlopen in
Wijkcentrum De Erikant, Norenberg 19. Medewerkers van de gemeenten Veldhoven

en Eindhoven zijn aanwezig om uitleg te geven over de rotonde en de overige
infrastructuur rondom Park Forum West.
Meer weten?
Kunt u niet aanwezig zijn bij het inloopmoment? Of heeft u vragen en/of
opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Paul Konings (medewerker
verkeer). E-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer
74 040.
Op de website van de gemeente Eindhoven is meer informatie te vinden over de
maatregelen die op en rondom Park Forum West voorzien zijn:
https://www.eindhoven. nllbouwen/g rond-en-vastgoed/kavels-en-zelfbouw-wonenwerken-en-bedrijven > klik op'Welke aanpassingen willen wij doorvoeren aan de
infrastructuur op Park Forum West'.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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Deze brief is verspreid op de volgende adressen:

Zandven 1-41, Habraken 1999-2605 en Vooraard 18-28
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